
21º Aberto Sênior e Pré- Sênior  

06 e 07 de julho de 2019. 

 

 

 

LOCAL: 
 

Londrina Golf Club 
 

End.: Gleba Nova Dantzing – Estrada para Bratislava s/n – Cambé – PR. 

(43)30177272 / 98432-1477 (VIVO  

 

 

 

DATA: 

- Dia 05  de julho de 2019 (sexta-feira) - treino livre 

- Dia 06 (sábado) 1º dia de competição – Happy Hour na Sede do Club  

- Dia 07 (domingo) 2º dia de competição- Almoço e premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS / 

PREMIAÇÃO 

 

Será jogado em 36 buracos na modalidade Stroke Play, sendo 18 buracos 

jogados por dia. 

Premiação por idades 

 De 55 a 65 anos – Melhor Net 

 De 66 a 75 anos – Melhor Net 

 Acima de 76 anos – Melhor Net 

Masculino Sênior 

 Scratch : Campeão 

 Index  de 0 a 13,6 – 1º, 2º e 3º lugares 

 Index de 13,7 a 21,6 – 1º, 2º e 3º lugares 

 Index de 21,7 a 32,2 – 1º, 2º e 3º lugares 

Masculino Pré Sênior 

 Scratch: Campeão 

 Index  de 0 a 13,6– 1º, 2º lugares 

 Index de 13,7 a 32,2 – 1º, 2º  lugares 

Feminino - Sênior, Pré Sênior e Convidados 

 Scratch : Campeã 

 Index de 0 a 16,5 – 1º, 2º lugares 

 Index de 16,6 a 23 – 1º, 2º lugares 

 Index de 23,1 a 32,2 – 1º, 2º lugares 

**As categorias femininas poderão ser alteradas conforme o número de 

inscritas. 

Jogadores Convidados 

Scratch – Campeão 

 Index de 0 a 13,6 – 1º e 2º lugares 

 Index de 13,7 a 32,2 – 1º e 2º lugares 

Prêmios Especiais  

 Near Pin – Feminino e Masculino. 
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INSCRIÇÕES 

Deverão ser feitas exclusivamente por meio da ficha de inscrição que segue 

em anexo. É obrigatório enviar cópia da ficha com o comprovante do 

depósito bancário ao Londrina Golf Club via email: 

londrinagolf@sercomtel.com.br ou fax: (43) 3017-7272 

Informações. 

 

Banco Santander  

Ag: 4573 c/c 13000244-7 

CNPJ 80.924.699/0001-15 

LONDRINA GOLF CLUB 

 

Data Limite para recebimento de inscrições: 05/07 – ás 17h00. 

Ou até a data do preenchimento total das vagas. 

As Vagas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições enviadas para 

o clube. 

Será aceito o cancelamento por escrito até a data limite para a inscrição, 

sendo que após esta data não será devolvida a taxa de inscrição. 

 

Valor da Inscrição: 

Masculino - R$ 200,00 

Feminino - R$ 150,00 

Convidados – R$ 200,00 

 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES: 

 

 

120 - jogadores – por ordem de inscrição e pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRAS: 

REGULAMENTO: 

HANDICAP INDEX: Será considerado o último handicap índex publicado em data 

anterior ao inicio do torneio. 

GOLF CARTS: Será permitida a utilização de carrinhos de golfe para todas as 

categorias, durante o jogo. 

Regra 5.5b fica modificada desta forma: Entre o jogo de dois buracos, um 
jogador não pode: dar qualquer tacada de treino perto ou dentro do Green do 
buraco recém completado, ou testar a superfície daquele Green.  
 

DESEMPATE Buraco a ser definido pela comissão. As demais categorias: melhor 

resultado nos últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s). 

Persistindo o empate será feito sorteio. 

PENALIDADE:  Ao jogador devidamente inscrito que não comparecer ao "tee" de 

saída sem a devida justificativa terá seu nome registrado na Súmula do Torneio e 

estará sujeito às penalidades previstas no item 12.4 do Manual de Normas e 

Procedimentos da FPCG 

 

Sugestão de  

hospedagem 

Crystal Palace Hotel 

Rua Quintino Bocaiúva, 15 – centro – Londrina –PR 

Tel: 0800-400-7010 

 

 

mailto:londrinagolf@sercomtel.com.br


 

Aberto Sênior /Pré- Sênior e Convidados  

Ficha de inscrição  

 

. 

Nome Completo: _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:  ____ / ____ / ____     Sexo: M (    ) F (    )  

RG:______________________________ CPF:________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Clube: _________________________ Handicap índex: _______________________________  

Fone:  __________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________  Estado: __________________________________  

Deposito Santander – Agência:4573 - Conta corrente 13-000244-7 

CNPJ 80924699/0001-15  

Contatos (43)30177272/98432-1477(VIVO) 

Anexar abaixo comprovante de pagamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraremos  DESISTENTE  o  jogador/a  que  comunicar   a desistência por escrito, 

e-mail até a data de encerramento das inscrições. 

 

_________________________         ____ /____/_____ 

Assinatura     data 
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